
Notulen ALV Doles 22-9-2016 
 
Afmeldingen met kennisgeving ALV Doles: 

 Evelien Steenhuis 

 Jeannet Wiersma 

 Dames recreatie (moeten spelen) 

 Albert Postema 
 
Aanwezig: 

 Rob Berenstein (voorz) 

 Mirjam Kuiper (secr) 

 Anita Verdegaal (not) 

 Linda Rademaker (bestuurslid handbal) 

 Willie Steenhuis 

 Renate van der Laan 

 Jigo van Haperen 

 Frank Hoving 

 Esther van der Schaaf 

 Arjen van der Schaaf 

 Elly Westerveld 

 Jan Zwier 

 Jeroen Dorreboom 

 Bastiaan Duinisveld 

 Kees Jan Everts 

 Henk Dijk (pennm) 

 Ria Tubben 
 
1.
  

Opening en vaststellen van de agenda. 
Rob opent de vergadering. Hij spreekt de wens uit dat er weer een sportief jaar komt, voor 
en door de leden. 
Aanpassing van de agenda: vrijwilligersbeleid/verslag gaat Emiel er af, komt bij verslag 
verantwoording bestuur, pt 3. 
Jigo vraagt wanneer vragen gesteld mogen worden? Rob: als het onderwerp ter sprake 
komt. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 
 

2. Verslag ledenvergadering 17 september 2015. 
Verschillende mensen kunnen de notulen niet vinden. Tip: verslagen doorlinken via nieuws?  
Jeroen heeft 2 vragen: bij pt 2 rondvraag, staat niet bij wat er door Monica gevraagd is en 
hoe dit is afgehandeld. Pt 6: laatste zin gaat over de financiën, ALV kwam er niet uit, is 
penningmeester wel decharge verleend? Graag noemen. Tevens heeft hij de suggestie om 
de notulen binnen 2 weken rond sturen, en vervolgens op de website te zetten. 
Renate: kascommissie werd verkeerd genoemd, had Renate moeten zijn. Rob heeft t eerder 
gedaan, en er is verwarring ontstaan. Jigo blijft iig nog 1x. 
Verder geen opmerkingen, verslag vastgesteld. 
 

3. Verslag en verantwoording bestuur over seizoen 2015/2016 
Vragen/opmerkingen: Jeroen: zijn in de nota die door Grietje en Monica is opgesteld, punten 
opgepakt? Zo ja, welke? Rob: bestuur heeft in onderling overleg zaken bekeken. Het is een 
hectisch jaar geweest, met oa verschillen van inzicht tussen volleybalcommissie en 
omnibestuur. Door het effect van de rol als voorzitter (Leon tot december) bleven taken 
liggen en werd Rob ad interim. Concreet: de nota die door Monica en Grietje opgesteld is 



richt zich oa op onderlinge samenwerking en communicatie. Komend jaar zal daar aandacht 
aan besteed gaan worden. 
Mirjam: Linda heeft een activiteitenkalender op website gezet, en is bezig met aantal acties 
waarvoor vrijwilligers ingezet gaan worden, waaronder grote clubactie/donateurskaarten. 
Jeroen: het staat alsof t afgelopen jaar al is gebeurd, net als de barbecue die georganiseerd 
wordt maar niet heeft plaatsgevonden.  
Op de vorige ALV werd gesproken over een tekort aan vrijwilligers en onvoldoende 
communicatie binnen de vereniging. KeesJan: moet nu opgepakt worden? Rob: ja, komend 
seizoen. Straks vraag wie daar aan wil mee bijdragen. (is niet gebeurd AV-not) 
Jeroen: sponsorbeleid: complimenten aan Henk hoe hij met sponsoren omgaat. Waar kan 
sponsorgeld nog meer aan uitgegeven worden? Henk: voor nu aan 
materialen/shirts/trainingspakken. Later ook geld genereren op andere manier. Stapjes 
proberen te maken. Vandaar heeft Henk een notitie geschreven over hoe het bestuur 
sponsorbeleid ziet, maar meedenken is belangrijk. Rob: afgelopen zomer gesprek gehad over 
sponsoring: maar volleybal was op dat moment gericht op de seizoenstart, dus Henk is vast 
begonnen met die acties. Uiteindelijk samenhangend geheel vormen, om samen acties zoals 
met Lycurgus etc te initiëren/uitvoeren. Sponsorbeleid is bedoeld voor hele vereniging. 
Bespreken welke sponsor aan welk team gekoppeld kan worden, en een goede verdeling 
maken. 
Rob: terugkijkend op het afgelopen bestuursjaar: niet alles is gedaan wat op het netvlies 
stond. Paar redenen zijn reeds genoemd, dat geeft wel voldoening, en daarom treedt hij 
voorlopig niet terug.  
 

4. Verslagen van de afdelingen. 
Wb verslag volleybal: vragen? Jigo: kunnen de hoofdlijnen even benoemd worden? Jeroen: 
beschrijft activiteiten, teams, door kampioenschap nieuwe aanmeldingen. KeesJan: er is 
meer aandacht aan senioren besteed. Hierdoor toename seniorenleden, jeugdleden blijven 
hetzelfde. Jigo: waar ligt dat aan? Er is minder jeugd over. Op Meerstad richten? Daarnaast is 
het moeilijk om mensen te vinden die overdag iets willen organiseren. De 
volleybalcommissie wordt geconfronteerd met zaken waar ze geen grip op hebben 
(competitie op starten). Jigo: het is lastig te zien wat omni is of volleybal, ik mis een TC. Maar 
ook mis ik voor senioren een aanspreekpunt/overleg structuur. Voorstel: uit teams iemand 
halen die met andere teamcaptains rond de tafel gaat zitten. Jeroen neemt dit mee naar 
volleybalcommissie. 
Concluderend zijn er twee punten van aandacht: jeugd aanwas, en structuur binnen 
commissie vanuit seniorleden.  
Gym/dans: dit jaar is er maar één ding veranderd: omdat Ineke met pensioen is, is er een 
nieuwe trainster voor de GALM. Schijnt een hele leuke vlotte juf te zijn, die past (aldus Elly). 
Is het een idee om haar (Jannie Bloupot) toch ook uit te nodigen? Officieel is de ALV voor 
leden, en zij is geen lid. Dus expres niet uitgenodigd, ze werkt als ZZP-er, is er dan geen 
belangenverstrengeling?? Mirjam gaat t uitzoeken. In oktober wordt er door Huis vd Sport 
een avond georganiseerd over de veranderingen rond ZZP- ers.  
Jeroen: wat is afscheid geweest rond Ineke? GALM-leden hadden een groots afscheid 
georganiseerd, soort reünie. Helaas bleek dit een verkeerde datum voor Ineke. Ze heeft een 
bos bloemen gehad bij de laatste les. Was voor vanavond uitgenodigd, maar ze is nu op 
vakantie. Als Ineke terug is, gaat Rob nog een keer langs. Verder: er is wederom een 
uitvoering geweest, met alle gym en dans leden. KeesJan: hoe zit t met t aantal leden? 
Mirjam: dit is nooit stabiel, men zegt halverwege op en komt er dan weer bij.  Mirjam blijft 
opletten of de groepsgrootte rendabel is. Maar dat is redelijk stabiel, wordt niet minder, 
men switcht nog wel eens van groep/soort sport. Elly vraagt: Waarom zijn er zoveel GALM-
leden nodig (20)? Mirjam: dit komt door die zzp-er. Nu zijn er officieel 10, waarvan 2 
uitgeschakeld zijn. Rob: het is belangrijk om te weten wat er gebeurt, rekening mee houden, 



vooruit denken.  
Handbal: was een leuk seizoen, gemengd team jeugd is eerste geworden. De meiden mogen 
echter niet meer gemengd spelen, zijn daarom naar vns (handbal Groningen) gegaan. 
Jongens vormen weer een team dit jaar. Ria heeft 4x inloop gedaan, zorgt voor aanvoer 
jonge leden. Jongens C team spelen competitie, bouwen aan D team. Ria: vrijdagmiddag 
blijkt een goed moment om een inloop te organiseren. Veel mond-op-mond-reclame, 
mondiaal succes handbal levert leden op. Schoolhandbal levert niks op. Kan er een combi 
gemaakt worden, bijvoorbeeld een instuif met oa Meerstad? 
 

5. Jaarrekening 2015/2016 en begroting 2016/2017 
Jaarrekening wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht door de penningmeester: 
Henk is trots op de resultaten, acties waren laag begroot. Er is ruim 8000€ over. Meer dan 
begroot. De oproep om kostenbewust om te gaan zien we terug in de uitgaven. Financiële 
voorstellen: in hoeverre team meer verantwoordelijkheid laten nemen, bijvoorbeeld boetes 
zelf laten betalen als teamleden zonder berichtgeving niet komen opdagen, ballen die 
wegraken etc. Dank aan de vrijwilligers, alles is binnen de begroting gerealiseerd zonder 
sponsoren. Tip: wellicht kan vd Luit eten sponsoren, of misschien iemand anders een bus.  
Aanschaf van materiaal is onder de begroting gebleven, meest volleybal en shirts. Om te 
zorgen dat spullen netjes blijven: hoe maak je een team verantwoordelijk voor de spullen? 
Nu al (begin seizoen) is de begroting op door uitbreiding van teams, ballen die kwijtraken, 
Specifieke materiaaltassen zijn gemaakt en ballen genummerd, maar het is nu al een rotzooi. 
Lastig. Coachborden zijn ook kwijt. Vraag aan omni: kunnen er opslagkasten komen die op 
slot kunnen? Dan Omnibreed regelen.   
Inkomsten: complimenten aan vrijwilligers en sponsoren organisatie. Bondsgeld: waarom is 
dat niet gelijk? Men betaalt bondsgeld als recreatieteam, en we betalen bondsgeld voor 
scheidsrechters. Bondsgeld moet bij afzegging wel worden doorbetaald door het lid anders 
dan is de club de klos. Organisatie bloemenactie krijgt ook een compliment. Volume oud 
papier gaat omhoog, en er wordt vaker gelopen. Willen als bestuur kijken of we een plafond 
kunnen inbouwen, wat doen we als we over het plafond heen gaan? Leden verzoeken om 
suggesties, want dan zou een eventueel teveel ten goede kunnen komen aan leden. Jeroen: 
waarom zijn er discussies geweest over uitgaven als er zo’n goed resultaat is? Zeker in 2e 
helft van het jaar. Rob: er zijn duidelijke afspraken gemaakt begin van het jaar, ja achteraf 
blijkt meer mogelijk geweest, maar er was een geschilpunt: afspraken over bepaald budget 
voor feesten. Voor komend seizoen tussenstand bekijken, bijsturen, plus/min en extraatjes. 
Interacties met bestuur/meer behoefte aan contacten. Jigo: hoe willen we geld met elkaar 
besteden/verbindende activiteiten? 
Visie bepaald op begroting commissies; wat is de verwachting omni/afdelingen? Wat voor 
verbinding zit daar tussen? 
Verantwoording accorderen? Ja. 
Verslag kascommissie, Jigo van Haperen en Rob Berenstein. Rob was nog geen bestuurslid 
toen kascommissie gekozen werd. Bedragen op bankrekening komen overeen, steekproeven 
genomen, kloppen. Extra compliment, Henk heeft t goed voor elkaar. Namens de 
kascommissie decharge voor de penningmeester. 
Begroting komend jaar: 
Indicatoren door indienen begrotingen commissies: verlies 2000€. Er zijn nog een aantal 
onzekerheden bij volleybal: teams/leden/trainers. Jeroen en Henk komen samen om een en 
ander te bespreken/overleggen. Jigo: zet doel opbrengsten niet te hoog. Contributie blijft dit 
jaar gelijk, maar wel gaan sparren over mogelijkheden. KeesJan: wat vind je redelijk om als 
vereniging om eigen vermogen te hebben. Jan: wel buffer houden. Rob: naar leden helder 
hebben. Willie: begroting bondsgeld weer hoger, terwijl contributie gelijk blijft: is gewoon 
uitgerekend. Stijging secretariaat door wensenlijstje wat is ingediend. Arjen: wel aandacht 
aan vrijwilligers besteden. Mirjam: goed idee uitgaven secretariaat te splitsen. Lijkt nu of 



daar veel uitgegeven wordt. 
Begroting wordt vastgesteld.  
Decharge jaarrekening vorig jaar en begroting komend  jaar is vastgesteld.  
Vermogenspositie blijft gehandhaafd.  
Nieuwe kascommissie: Jigo en Willie. Rob bedankt Henk voor de inspanningen als 
penningmeester. 

  
6. Nieuwe acties: grote club actie, sponsoren 

Als omnibestuur hebben we gekeken naar wat we nog meer kunnen doen. Grote clubactie: 
op eenvoudige wijze op te starten. De voorbereiding is klaar. In Harkstede loopt geen andere 
club mee. Ria: leg geen druk op de kinderen in de vorm van hoeveel loten er verkocht gaan 
worden. Bestuur komt bij geledingen langs. Jeroen: kom vooral bij volleybaljunioren,  
aangezien senioren al belast zijn met taken. Jigo: is er een prijsje voor degene die t meeste 
verkoopt? Ja er zijn verschillende beloningen voor de lopers. 
Sponsoren: tussen nu en 4wk notitie over sponsorbeleid, zal ter advies worden overlegd. 
Henk heeft met 4 partijen sponsoroverleg gehad, voor een periode van 3jr, gekoppeld aan 
team: shirts en trainingspakken. Dit geldt voor A1, B1 alleen trainingspakken, C1 beide, 
jongensteam wordt gesponsord door EM sporting. Afgesproken is dat de komende 3jr bij 
hun materialen en kleding afgenomen gaat worden. Dan doet EM sporting als tegenprestatie 
shirts en trainingspakken. Handbal: blij met sponsoren Partytent2rent en 2join. Insteek voor 
sponsorbeleid: financiële positie gezond houden, regionale bedrijven betrekken, middelen 
om leden extra te bieden, er zijn nog teams zonder sponsoring, verenigingsbreed leden een 
goed gevoel geven. Als je met mooie spullen het wedstijd terrein opkomt voelt dat al goed. 
 

7. Afscheid van trainers en vrijwilligers.  
Gerard Heeringa, Leon Koopman, Ineke Grootjans. Zijn er allemaal niet. Maar krijgen 
kadobon. Bastiaan heeft als toevoeging: volgend jaar moet er een nieuwe volleybal 
coördinator komen.  
 

8. Bestuursverkiezing 
• Voorzitter 
Er heeft zich niemand kandidaat gesteld. Rob blijft nog even aan, maar houdt nog wel 
contact met degene die wel wil maar nu niet. Stemming: wie stemt in met het aanblijven van 
Rob? Unaniem ALV: ja. 
• Bestuurslid (handbal) 
Linda vertrekt na 5jr.  
Geen vertegenwoordiging van volleybal en handbal in het bestuur. Voor beide afdelingen 
geldt: bestuur informeren wanneer nodig. Vacatures niet vacant? Nee, volgens de statuten 
hoeven geen afvaardigingen van alle geledingen in het bestuur. ALV wil wel vacatures open 
stellen. Volleybal commissie maakt verslag, dat gaat naar omni. Aangezien de ALV 
toestemming moet geven wordt iemand eerst ad interim tot de ALV goedkeuring geeft. 
Rob bedankt Linda voor diensten en zij krijgt een tegoedbon voor een restaurant. Ria krijgt 
ook bon als kleine waardering, omdat zij minder vergoed krijgt en wel veel 
organiseert/betrokken is bij de vereniging. 
 

9. Rondvraag. 
KeesJan: de vergadering is weer beter geleid dan vorig jaar. 
Jan: complimenten voor de penningmeester voor binnenhalen van sponsoren. 
Elly: Mirjam ga jij contact opnemen met de gemeente over fittest om reclame te maken voor 
de GALM. Leuker als de GALM een grotere groep is. Mirjam zegt dit toe. 
Ria: wat betreft de clusterbijeenkomst handbal; is er behoefte vanuit de andere geledingen 
om aan iets dergelijks mee te doen? Jeroen: zorg dat t bij Jan, Renate of KeesJan terecht 



komt of volleybal er iets mee kan. Komen er op terug. 
Willie: Henk: neem jij contact met mij op als de financiële stukken klaar zijn voor de 
controle? Dat zal Henk doen. 
 

10. Sluiting. 
Rob sluit de vergadering en nodigt ieder uit om nog wat te komen drinken, zo niet, wel thuis. 

 


